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konec příběhu 
Poh!eďte, Margueritte, odejdu, 
vidě! jsem děvče se zetenýma očima 
baietky náhody po našich tělech jdou 

a každá táska takhle počíná. 

Vidě! jsem Číňana — smá! se, 
mě! brýie na očích, diva! se jinam. 
Odkdypak Číňané rozumí !ásce, 
čemu se smá! ten Číňan? 

Mě! v dírce kytku, ruce skrížený, 
díva! se na dívku se zetenýma očima. 
Vidě! jsem jeho i ji — věřím na nešťastná znamení 
a každá !áska takh!e počíná. 

V smutečních šatech půjdu si zatančit, 
pak půjdu doprovázet dva !ehké podpatky 
všechny příběhy na konec skončí 
proto vypravujeme pohádky. 

Marko Po!o. 

Udělá! jeden osadní truhlář lavici a hned pustě 
vyhrožoval: 

— Ne aby vás, kluci, někoho napadlo, si na ni 
sednout! Ferry z Friendlowe. 

V nynější nezaměstnaností šel jeden invalida, který 
přiše) o nos, ke generálovi Gajdovi žádat o podporu. 
Jak ho Gajda uviděl, dal se do ohromnýho smíchu a 
praví: „Člověče, kde ste přišel o ten nos?" „V té 
samé bitvě, co vy o rozum," pravil klidně invaHda. 

Teddy. 

Povídá Robinsonův sluha Pátek: 

— Tak nejčkonc sme tu dva Robinsoni. Kdyby 
zde byla nějaká žena, byli bychom tři, za nějaký 
čas mohli by jsme být čtyři. Kdyby tu ztroskotala 
nějaká loď, mohlo by nás třeba být pět. A za ně-
jaký čas — 

— Eště slovo a budu tu dělat Robinsona sám! 

BBB. 

pořad jednu věc. 

Teddv. 

— Heieď, koukej promluvit s mamá, 
nebo promluví vona s tebou . 

Já dělám jen pů! 
Že tě to nevotráví. 



-— Stečno, vy líbáte tak vášnivě, že to 
cejtím až na noze! 

Povídá nám dědeček: „Koukejte se dětičky, 

takovýho mám pěknýho papouška a všecko po mně 

říká. Řekni mi strejčku!'* 

„Řekni mi strejčku!" — Papoušek nic. 

„Řekneš mi strejčku!" — a sekne papouška prsty 

přes zobák. Papoušek nic a dědeček pořád k ň č í : 

„Řekneš mi strejčku, řekneš mi strejčku" a seká 

papouška přes z o b á k . . . „Za trest půjdeš spát mezi 

siepice!" Ráno. — „Tak, děti, půjdeme se podívat 

na papouška. Von si to snad rozmysiel !" Otevřeme 

kurník, všechny siepice se váií na zemi, posledního 

kohouta drží papoušek jedním drápem za krk, dru-

hým drápem ho seká přes zobák a řve: „Řekneš 

mi strejčku! Řekneš mi strejčku!" co. 

do nového roku a ročníku 
Mnoho se změnito od té doby, kdy Tramp s! počat 

vyštapávat první pěšinky do trampských osad a tágrů. 
Mnoho útoků a úšktebků byto nutno sňést. mnoho bojů 
vybojovat. Na bojišti )eží zabitá rubrika „Potedního 
tistu" a fašistický Gregorův „Tramping". Dodětat a ani 
pes po něm nevzdych). 

Tramp odpovídat na pomtuvy odpůrců činy. Jedním 
z posiednich argumentů našich příteiíčků byto soukromé 
vtastnictví časopisu. Dobrá. Někotik spotupracovaíků a 
přátetů sehnato potřebný obnos a časopis vykoupito. 
Ustavito se Trampské vydavatelské družstvo, jehož 
čtenem se může státi bez výjimky každý. Štěkáni 
ustato. S čím do nich teď? 

Nenamáhejte se. pánové, máte to marné. 

Sta nových abonentů, sta nových výtisků osadním 
kotporterů, to je výstedek někotikadenní získávací akce 
neznámých kamarádů, kteří odpověděti za nás. Těch, 
kteří pochopi)!, že k boii za jejich práva, který vedeme 
s mocnými tohoto světa, je v prvé řadě třeba finanč-
ního zabezpečení tisku, naší jediné zbraně. 

Vcházíme do třetího ročníku našeho časopisu, vchá-
zíme do třetího roku boie proti paďourstvu. 

Musíme si promtuviti o neiožehavčjším bodu našeho 
hnutí—potitice. 

Nekrčte rameny a neohrnujte nosy. Nejsme orgánem 
žádné poíitické strany, do žádné vás také nechceme a 
nemůžeme vháněti. Otevřte však oči a rozhtédněte se 
kotem sebe. 

Zdraženi jízdného na drahách. Dobytčí ohrady kotem 
nádraží. Zákon o potním pychu, kterým vás každý 
agrar může vyhnati s potní cesty. Předvojenská vý-
chova, která vám dá skvěté možnosti, jak využitkovat! 
svůj votný čas. Budete v nedéti cvičit podte bratrů 
sokotů a skautských vůdců, budete si povinně hrát na 
vojáčky. Chápete tu potitiku? 

Nevidíte kotem sebe, chcete dát zavírat oči před tím 
vším a říkat povznešeně: Já se na potitiku vykaštu? 
Opakuji: odmítáme potitiku jako kšeit. 

Odmítáme potitiku, která nám dává na vybranou: 
buď do měšíáckých spotků nebo mimo zákon. 

Formutujeme to jasně: 

Chceme: 

Stejná práva, jaká mají skautské a sokotské organi-
sace, včetně přístušných stev na dráze. 

Možnost, táboření zejména ve státních tesich, nebot 
stát má míti v prvé řadě největší zájem o zdraví svého 
dorostu. 

Protestujeme: 

proti zdražení jízdného na drahách o 20%, který 
postíhaje právě ty nejnemajetnější. 

Proti předvojenské výchově, která má zabrati trochu 
toho votného času, který nám zbývá, k výchově pro 
vátku. 

Proti bezdůvodným zákrokům četnictva, které nás 
vykazuje ze státních pozemků pro pouhé tábořeni. Za 
táboření jsou diktovány nesmystné pokuty; za čtyry 
neviditetné dirky do země, nutné k postaveni stanu, 
ptatíme 50 Kč pokuty, nebo je nám vyhrožováno 
vězením. 

To je naše potitika. Metich. 

„Tak dětičky, dnes budeme mít o modiitbě. Co 

pak říká váš tatínek o mHém pánu bohu, když 

přijde jídío na s tá ! ? " 

„Pane bože, to je zase bibý žrád ío ! " ca. 

W c t M < e Ě s Ě H * ř f j M s n t B 
pro každého be: z? ! . zňaieaM pc s ľ & ľ ííssisatcas:. i ^H í ^ M 

iistek. Brož, Kardaš. Ňřítee, Čechy. 
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Druhý pravidelný poíl&eh, pořádaný Trampským vydavatelským 

družstvem a redakcí „Trampa", koná se výjimečně t ř e t í č t v r t e k 

y lednu, t, j , 15. ledna. Místnost oznámíme v příštím čísle.. T. V. D. 

ruda Čermák: 

půlnoční slunce, 
na výspě světa 

přestárlý troH se posmívá noc! 

do bludiště fjordů 

opálové slunce hází 

křišťálové očí barevně svítí do půlnocí 

v perleťových polích tučňák podoben jeptišce 

prochází 

a tulen! čekají na ránu holí 

Peer Gynta zabolí 

Solveígma píseň vodopádů 

do spektra sněhů 

psa! ibsen své severské básně 

bílý racek chechtá se do šedi ska! 

do tichých dnů 

na dně more rybář zaplaka! 

pod veselou střechu 

smutek osamělé bárky pluje 

duha 

se zavěsila v záclony 

mlh 

se 

ve vlasech Norvéžky pestrá stuha 

severní záře 

kreslí 

v ledová zrcadla démantové sny 

mrtvému do tváře 

věčný klid 

a na výspě světa mstivý troM se bláznivě směje 

nad knihou pohádek 

Z á š t i i h n e d p ř e d p l a t n é , 

a d r e s a n o v é h o a b o n e n t a 

a s p ! ň t a h s * ? o p p o v i n n o s t 

p á č i g p é n t a t i s h n í 

Přijde malý Parlásek ze školy á je hrozně na-

míchané). 

— Co je ti, ptá se starý Parlásek. 

— Ale považ, fotr, na dveřích mají napsáno: 

L třída a sou samý dřevěný lavice —. 
Dandy. 

K novému roku přejeme kamarádům vše nejiepší, 
ío jest, abq si okamžitě předplatili „Trampa". 
sinkule: 

historka o psu. 
I. 

Dvě vzpomínky z vandru vynořují 
se mi v paměti vždy spo!u. A v obou 
jedná se o psech. 

Každý, kdo íechtova!, ví, co při 
tom znamená vesnický pes. Neiekám 
se žádné situace, a!e zaštěkne-!i mi 
za zády znenadání třeba ma!ý psík, 
neovládnu se: Škubnutí těiem, ztrnutí 
myšlenek a rychiý obrat s první 
zbraní, která mi padne do ruky — a 
přece mám psy rád, přijdou-ii zpředu 
a podívají se do očí s bezelstnou inte-
ligencí své zvířecí duše, která ve 
věrnosti k páiiu nezná skrupuH. 

* 

Na návsj Begunje H Biedu král 
Mouček dětí, když jsem tudy v červ-
novém úpalu rázoval k jezeru. Žlutý 
psík bez obojku, se zježenou srstí a 

kainýma, skoro siepýma očima běže! 
- mezi dětmi rovnou ke mně. Děti si 
ho vaině nevšimty, jen mu na krok 
uhnuly a pes k!usa! pomatu, nejevě 
o nic zájmu. Před hospodou narazit 
na koio bryčky, zvědi se a běžei dái. 
Biížil se a já už rozezná! pěnu, visící 
z otevřené, suché tiamy. 

Siovo pěna není dobrým výrazem 
pro stinu vzteklého psa; dá se při-
rovnat jen k hustému, siizskému ža-
bímu rosoiu. Pes nes! svou pěnu v 
tiamě jako kus masa, vise!a mu po 
straně čelisti jako špinavý, šedý, 
zaprášený šiem až k zemi. 

Skaut za zabití vzteklého psa má 
nárok na svastiku. Tramp — a tehdy 
už jsem by! tutákem bez předsudků, 
považuje usmrcení takového tvora 
prostě za svou povinnost Bylo to 
snadné jako nastavit d!aň u cesty. 
Shodil jsem rych!e ranec, napřáh! 
kovanou valaška a počkal si, až pes 
doběhne. K!es! bez h!esu; spáiené 

hrdto nevydaio ani zvuku. Hubené 
těio natáhlo se v prachu jako v po-
slední úievě. 

Ani hasičská trumpeta nemohia by 
rychieji zvednouti na nohy ospaiou 
ves. Zvědi jsem psa za hřbet, obaiiv 
si prsty šátkem, a!e zástup křičících 
„kmetů" zastoupí! mi hrozivě cestu. 

— Co ti to zvíře udě!aio? Vždy t 
nekouše! — „Pianinki" zabi! psa! — 

Trvaio chvíti, než jsem se dočkal 
příchodu žandárů: „Stekio pas," vy-
světiuju, zvednuv jim mrchu pod nos 
až ucouv!i-

K jejich cti musím dodat, že mnoho 
nem!uvi!i a rozběhti se po vsi. Daii-!i 
psy jen uvázat, či je krátce postříieH, 
jsem se už pak nedozvědět; zástup 
se rozběh! do cha!up, psa jsem hodit 
do dřevníku za okny s tabu!kou: 
Žendarmerijska stanica. 

A u B!edu na břehu výdrh! jsem si 
ruce, čakan, kapesník i punčochy. 
Pro jistotu! 



;quaw naškh 

děvčat 
MoMy, 

holka. tys to vzata správně do ruky. 
Ty kluci v redakci nás dodneška 
osočovaíi. jen to hvízdalo. Takhle 
budeme se své tribuny hartnsiti žen-
sky po svém. Nabereme to pořádně 
a od podtahy, vyrovnávajíce s nimi 
krok, nejen ve psinách a legracích, 
ale i v úsilí, s nímž propagují tram-
ping a „Trampa". Neboí tramping 
nejsou jen kluci, kluci, kluci, ale i 
holky, hotky, holky. A to je třeba 
dokázat. Jsme s Tebou. Lupina. 

Děvčata, hotky. kamarádky! 

Že jo! 

Proč psát o vánocích a blábolit 
o kráse svatvečera, dojímavé poesii 
stromků a svíčiček a o kapru, huse, 
štrudlu a jiných sladkostech a labuž-
ničinách, když na tolika místech bu-
dou vánoce i se Štědrým dnem jen 
šedivým pokračováním týdne s ka-
fem a kusem chleba, snad šedivěj-
ším než bída ostatních dnů ještě vzte-
kem a lítostí, jimiž jsou korunovány 
nepracující ruce, jež by rády podaiy 
a darovaly. Humanita světa o vá.io-
cích jest nejhlučněji fackována, t e-
bof lupičství a chamtivost jsou o nich 

. nejzřetelnější v rozmanitosti a pre-
pychu, který se okázale staví na 
odiv ve výkladech a všude, kde před-
stava peněz soustřeďuje nádheru a 
požitky, aby hlad a bída dvojnásob 
těžce bolela, když nuzní defilují ko-
lem světel a bohatství. 

Náš Ježíšek stěhuje se už oo ně-
kolikáté z města do osad a chat. Af 
už i s oficielním stromečkem, nebo 
až po večeři, pro niž nás spoutala 
piíslušnost k rodině. Což ovšem ne-
vylučuje nový stromeček a traoh-
taci venku jejíž bohatost jest odká-
zána na finanční možnost všech, kdož 
se sesednou pod lepenkovou stře-
chou u malých kamínek, a štědrost 
maminy, jež s naivní prostoduchostí 
hrála si na Ježíška. 

Že jo — naše vánoce tedy mají 
zaručenou náplň, i když na hodovním 
stole nebude kapoun a husa. 

Ale --jsou holky a kluci, co nebu-
dou mít ani rybu a pro něž světýika 
stromečku budou svítit jen na ná-
městích. kde noblesa sbírá p-o chu-
dáky šestáčky, v barometru ptaž-
ské dobročinnosti stahujíc lakomostí 
svých kapes. 

Nebojte se — po tomhle nepřijde 
limonáda hlídek moderních referen-
tek. která bubnuje na srdce dojíma-
vými slovíčky a volá po dárcích. 

Myslím, že v boudách máme dost 
místa, abychom tohle kamarádstvo 
vzali s sebou a co máme od maminy, 
dali pro ně do placu. 

Při čemž ovšem si dejte lmed santy 
po hubě, kdybyste dobrotu slad ly 
průpovídkami, jaké tuhle měly vždy 
po ruce milostpaničky a dámy, když 
rozdávaly botičky, šatičky a prádýl-
ko, vyžadujíce za to uctivé: ruku-
líbám. Molly. 

Kamarádce Lidy! 

Praha, 4. prosince 1930. 

V posledním ,,Trampu" četla jsem Tvůj do-

ky. a)e jenom si tak říkaty. Dušl byly tram-

pingu vzdáieny moc a moc. Byty a nazývaly 

děrní. To douíánt u Tebe není a já mám dávné 
přání, se skutečnou trampkou stisknout si ruku. 
vyměnit názor a budovat skutečné trampské 

trämpskou myšlenku všade' Hlavné pak mezi 
děvčaty, našimi kamarádkami. Přesvědčovat, 

trávení na , , boudě" je trampské chování, a!e 

trampové, vesměs kluci a hotky pracující, sdě-
luji si své strasti i slasti prostou písní neb 
básní, kteří chápou život a beřon jej tak, jak 
jim ho osud podává. Bez přetvářky. Jsem 
sportovec těiem i duší. Konečně o věcech tako-

múzeute časem vyměňovat. Nebojso, nebudu 

jak i j á 'od Ťcbei jako kamarádky-trampky si 
vyprošuji. Moji adresu udávám administraci. 

umějí být kamarády. Ahój!B[au'ka. 

iak hochúm'tak i dívkám, snažte se 
o to, naučte se to. zbavte se té zby-
tečné a ubohé malichernosti, která 
nás dívky staví pod úroveň. Myslete 
na to, že „tratnp" nás osvobozuje 
od vší té lživé morálky, že tramp 
není nám jen pouhým útěkem z ni a 
zábavou, ale že jest nám výchovou, 
že v živé přírodě hledáme čistou 
pravdu i morálku a že kašleme na 
šosáckou a sviňáckou společnost, 
která své špatnosti plije po nás. My 
dívky chceme se státi opravdu rov-
nocenným kamarádem, aby tramp 
byl skutečně čistý a pevný. Pak se 
budeme dvojnásob smát paďourům a 
také spravedlivě jimi opovrhovat. 
Nuže, dívky, dívejte se a poznáte, 
jak radostný to bude pro vás oka-
mžik, až si budete upřímné tisknout 
ruce v pevném přátelství. 

Věřím vám, děvčata, že vyjdete 
nám vstříc. Zavádíme pro vás rubri-
ku, pište o sobě, o všem, co vás za-
jímá, a pro sebe. Dejte se s námi do 
práce, cele a kamrádsky. Pište hod-
ně! K té práci vám volám upřímné 

Ahoj! Božena. 

Trampky! 

Děvčata, slyšela jsem již několi-
krát, že my dívky nedovedeme být 
dobrými kamarádkami. Tak rátla 
bych to tvrzení o nás vyvrátila, ale 
k mé velké lítosti není to možné. Je 
to pravda. Vím. že je vás hodně, 
které máte upřímnou snahu, býti ta-
kové, jak má být skutečný kamarád, 
af je to dívka nebo hoch. Proč je 
u chlapců up/ímněiší a přátelštější 
poměr kamarádský? Proto, že hoši 
dovedou býti dobrými kamarády, 
isou prosti všech těch malicherných 
klevet a ješitnosti což dívky tolik 
postrádají. Dívky milé, dokažte, že 
i vy budete tak dobrými kamarády 

Neýen čiěíe a píšíc, 

a3e i pyováděfíe! 

7. ,Ja& Hzavřrrf pHHror/iK?" 7*o 
ľ c/,s /aě/a ľíOHťí'ŕŕ ;?;a;Hŕ"/<:a. /Mg 
M y ž a z m a m c suoy'ŕ s/ranrťAt;. íďA 
ŕeďa.- Proľťďŕc c<?/oH panřof/iH 

vády /:v;a'y, poŕožŕe ;ŕ ŕ s ďraŕy 
ň s ďosŕ3ŕeč?!ýŕ7i ľHHOžsŕvŕm vŕny "ŕ! 
rovný sŕa/, vj'/ďťíc po špŕŕM<.'/[ ň 
a 2 a v ŕ e ŕŕ /ia ď ľa xapaďy. 

2. „S'Mžá'ŕŕ." NcfŕoporHŕŕ^cmc M-
govaŕŕ o&a?y S?HcŕoŕH o se 
pa/j o vý/in; soHrěžř, /csŕ Ŕm/M 

ŔoŕoMžA'a. /\<V_ťž ŽaHwaŕ, ŕnŔ 
Hc//;:t7;č sŕoAonMy — we&oŕ paÁ 
sŕ opň//;^; SMzc a ľa;;: ďosŕŕ 
x&HíŕeHavanoŕHí/M/íMpy. 

3. „í-a/nM/ŕa." Kapra ?ia ŕ e rHO 
f/o o Vaaofíc/;? ^Vapros/a 2a-
H!ŕŕcm<?.' Co &y vaš af/í 
2 Avas /M/šŕčí/ŕc/šic/i sľaMíí, A'ď.vž í 
v ŕcmMc; f/írrřa vzíř Ha 

„A'erozAoďaa o s ̂  /í o v a 
/c <r/,'řřs sporH f;c/ínf<-

<7<-r;;J/š: — Xíčeŕ Aro^čAy s voM^^y 
/a/jož t pestré vzory ^t'J^iovd vygfy 
zmóďy. Moŕ'y. 



Dodatečný reíerát. 

Náš sportovní referent natezi na 
svém sto)e následující zprávu s vý-
zvou, aby byia otištěna přesně tak, 
jak je napsána: 

Katastroiáini debah) těžkých athletů 

tatíčka Smotlachy. 

Marně htedai jsem v denních Lstech 
referát o mistrovském yápise K. A. 
Soukup Vršovtce proti Vys. Sportu, 
který skonči) vítězstvím Soukupa 

-7 : 0. 

Ačkoiiv zpráva o tomto zápase do-
staia se do všech redakcí časopisů a 
denních iistů, nečet jsem (vyjímaje 
jeden — a to ještě tak drobně psaný, 
že jsem to nemohi přečíst) nikde ani 
řádku. 

Kdyby byi výsiedék matche dopad 
obráceně, rychie by si pospíšiii 
někteří pánové z V. S , aby veřejnost 
byia o jejích „s í1 e" zpravena. 

Proto doufám, že Váš časopis 
v rubrice athietika — íootbai — box 
uveřejní tento stezk jednoho z těch, 
kteří poznaii, že ten, kdo má prachy 
a maže, že jede. Když referovat — 
tedy i o takovým katastrofálním 
průseru. 

Se sportovním Ahoj 

Žid. 

Osada Klondyh v Hrdtovce hiedá 
soupeře na tabte-tennisové utkání. 
Disponuje 6—8 borci. Nabídky na: 
Stanisiav Korejs. kadeřník, Ilrdiovka 
u Duchcova. 

Podařená taškařice, aneb poslední 

boxingmatch ietoška. 

Vše, co jsme předvídaii, vypiniio 
se do posledního písmenka. Nejen že 
návštěva byia chabá aie také sport 
byi pod normátní úroveň. Amatéři 
neukázaii ničeho — vyjímaje Jakše 
a proiesionáiní dvojíce Dykast-
Poetsch nenadchla nikoho 

Amatérské — nováčkovské dvojice 
byly špatně volené. Nejiepší borci 
amatérů buď byii zraněn), nebo po 
neděiním utkání s Maďarskem una-
veni. Většina jich startovaia poprvé 
v Lucerně a proto ta nervosita. 

Dykast částečně zkiamai: počítalo 
se tak na tři kota a zatím to divadto 
trvaio sedm kot. Nejtěžší práci mět 
soudce p. Kočí a zhosti) se ji skvěie. 
Nevíme, který jiný pán zachovat by 
větší kiid jak on. 

Manager Poetsche podai proti vý-
stedku protest; za nynější situace, 
která panuje v C. U. B. P., není jisto, 
zda výbor (resp. p. Kaiser) výsledek 
nezruší a obecenstvo příští rok ne-
uvidí podobnou komedii jako tetos. 

Pohár. 

V 41. číste „Trampa" rozhovořil se 
Otda pod tímto titulem o „Středo-
evropském poháru" a končí svoji 
meditaci názorem, že je intencí 
dnešni spo!ečnosti upoutání záj na 
vašich kamarádů a odvrátiti jej od 
dnešního hospodářského chaosu na 
sport. Dovot, Oldo. abych Ti odpj-
vídat. 

Sport, atespoň podle mého pře-
svědčení, nikdy nemá býti pošoupán 
do koieji potitiky. Sport a poiitika 
jsou dvě podstaty, které v Tebou vy-
stoveném směru nelze dobře přirov-
nati. A jesttiže ta spoiečnost, o které 
píšeš, skutečně volita ten prostředek, 
pak to nutno jen vítat. Přiznávám a 
uznávám, že již i vtádce „business" 
strká své špinavé ruce do této sféry, 
ate že by sport mě) sloužiti účetům 
společnosti, nerad věřím. Naopak, což 
neslyšíš. Otdo, jak stále piáčou novi-
ny, že jinde již dávno pochopiti da-
lekosáhlý význam sportu, kde je 
jiným způsobem postaráno o jeho po-
pularitu a prosperuje pomocí "ttb-
vencí různých institucí a státu, 
kdežto u nás . . . 

A ke konci, Oldo, ještě mi dovoiíš 
matou opravu: „Středoevropský po-
hár" totiž věnovat Hugo Meist, ra-
kouský footbattový generát. 

Strune. 

MUC. Píďa Pešek: 

Alkohol a nespaní. 

Matá dávka atkohoiu vzpruží sice 
na chvíti bystrost smyslů, ate jejich 
zvýšená činnost vystřídána jest po-
tom cetkovým ochabnutím. Toto trvá 
tím déie, čím vnímavější je dotyčný 
iedinec na vzrušující vtiv tohoto jedu. 

Při větších dávkách vzrušení vů-
bec nenastane a dostavuje se ihned 
maiátnost a únava. Požívá-ii se pra-
videlně, zanechává po sobě hluboké 
změny, postihující htavně centrální 
nervstvo. Athtet, podrobující se vý-
cviku, nebo udržující se trainingem 
v „kondici", musí se úplně vystřihati 
atkohoiu. Před nebo při závodu ne-
smí požívati atkohol ani v nejmenší 
míře. Nebot oslabuje-li alkohol svě-
žího a v ktidu jsoucího borce, tím 
spíše jeho škodlivému vlivu podléhá 
unavené a rozehřáté těto. 

Kdo chce docítiti trvalého a vrchol-
ného výkonu, musí se i mimo dobu 
trainingu úptně vystřihati a l k o -
h o l u , n e b o t h l a v n ě j e h o v l i-
v e m n i č í se c h u í a n á l a d a 
k t v r d é , u k á z n ě n é s p o r -
t o v n í p ř í p r a v ě . S požíváním 
aikohotu souvisí též zdržování se 
v t. zv. „nočních klubech". 

Nejen těžká atmosféra v těchto 
místnostech, ate hlavně nespaní ničí 
a rozrušuje nervy. 

Spánek je jediný životní stav, ve 
kterém jsou nervové výdaje zasta-
veny. Ve stavu bdětém. i když ne-
konáme žádnou práci, státe se za-
býváme myštením. V hlubokém 
spánku redukují se všechna tělesná 
vydání na nejmenší míru; práce 
srdeční je daieko menší, než ve stavu 
bdětém. 

Úplným odpočinkem spánek ne-
jen zotavuje tětesné síty, ate hiavně 
též dopřává nervovému ústředí hro-
maditi novou zásobu energie; t í m 
v y s v ě t t u j e se b t a h ý p o c i t 
c e l é h o t ě t a a v e s e l á m y s ! 
po z d r a v ě p r o s p a n é noc i . 

Jsou tedy dvě věci, na kteří v prvé 
řadě musí pamatovati každý borec 
toužící po úspěchu: 

Ved!e přepracovanosti jest požívání Na pravidetný spánek a na rozum-
a!koho!u jednou z hlavních příčin, nou, atkohoiu prostou životosprávu... 
které nejvíce ničí nervový systém 
dnešního čtověka 

KDYŽ KANADKY T E D Y O D V Ý R O B C E 

V E S E Í Ý H O 
PRAHA - J á m a 
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Vesele k sobotě. 

Tí k!uci jsou jako rébusy, íurt 

se hádaj. 
a 

— Víš, jakej je roždí! mezi tu-
nou na nebi a čokoiádou Lunou? 

— Ne. 
— Tak si jdi ukousnout kus 

měsíce, žtuvo! 
* 

— Co ten Honza tady biáboií 

takový kecaniny? 

— Von je tak maiej, že si ne-

vidí do huby. 

Matky, neříkejte, že vás děti 
připraví o mnoho voina a zábav, 
když vás obktopují, vždyť v nich 

máte p ! o t ž i v o t a s v é h o . 
* 

Mužská věrnost je jako sníh. 
Nikdy jí není toHk, aby se věčně 
udržeia. 

Muži jsou vypočítaví: dávají 
dary, říkajíce: Vezmi, a!e mystí: 
Dej. Moíty. 

Dyž Lucie vaří, tak je plná chajda 
kouře. 

Kouří ti kamna? 
Ne — Lucie. 

-šeíe— 

7. De?, číopěče, pozor, ať nespaJneá/ 
77. Co máš naýeírncu ŕaAopý síarosřr 

p o m ě ? 

7. 7e&e pem čerŕ, po fen rum, co 
m á š p &ap*e . 

BBB. 

JJot! Jpa po uítcr. JeJen ^níAaPej a 
J rM^eý P o P t J á ř e n ^ o A í a P e / . 

^Dy-Jy-Jy6ys: s-š-seí yeJ-jeíŕ jeíŕ-jžJnoH 

n-n-noAoa po-po-pocAoJníÁřM a a í7ru-í7rM-

ďrwAoH po posífnic:, žá-žá-žáJne/ 

nepoznaí, ž-ž-že &M-&M-%Hí7Aáš." 

PoPtJá ŕen „A fy Jy&ys 

míěeí, žáJnej nepozná, že 

Kap. Jery. 

— He!e, člověče, tak jsem si koupii 

vlas, moučný červy na něj dávám a ryby 

né a né zabrat! Nevíš, čím to může bejt? 

— No, jes!i je ten červ na vlase, tak 

voni si ho asi ryby ekiujou. 

lord. 

Tak budou stahovat ty nové koruny, 

protože jsou na nich snopy obi!í, které se 

seme'e pro nezaměstnané. 

a dyž tě něco bo!í, tak jdi na ront-

gen 

a je to da!eko?" 

—šefe-

moHy: 

putyka 

Fiaška v ušpiněném převíečníku, 
To už je historie a kronika — 
Bída piáče očima prostitutek na chodníku. 
Kořaika srdce tepiem odmyká — 
Špinavé schody potí s!iny — 
Pach z petroieje tep!o za!évá — 
Ježíšek na !aciném barvotisku staví narozeniny. 
V skience je úteva. 
To není serenáda na požitky pití — 
Každý chce jednou spasit svět. 
Napij se aspoň, když tě íáska nenasytí. 
A k vzteku umí někdy duše h!adovět. 
Osudy íidí objímají potedniky, 
Po rovnoběžkách pfu& !odě s chudáky — 
Někdo jde dobít naděje Ameriky — 

se dívá oknem za ptáky — 

Mnoho štěstí a hodně trampíků aa spoícčném 

životem přeje Antice Vesetč a Jarkovi Mackovi k !eMch 

zasnoubení osada ^AH Whíte Star". 

Poany, 

n 



— Máňo, kdykoliv se na tebe podí-
vám, vzpomenu si na Venuši! 

— Skutečně? 

— No jo, to by člověk neřek, jakej 
může bejt rozdíl mezi dvěma ženskejma. 

—šeíe— 

B o M i y n 

S e r i e h r ů z y 
pot^J^y z rřerí Aapsy. 

canaťa" 

V i n o h r a d y , 

^ a í a H h c v a ! 

Ž á d e j t e ť e D i h 

Noviny, píšící o f e m w ý c A přípa-
JecA, yson píny s v ě í í ý c A mísí. 

T V o v é o & j e J n á t ) A y r 

Rudá tajga, Písek 12, Brandy, R. U. 
R., Ostrava dalších 10, študáci z Místku 
7, Arkansas, Brno 5, trampove z Petř-
valdu 2, Děti neklidu další 3, Florida 15, 
Růžové údolí 10, Ural 5 a 96 různých 
předplatitelů. Z t o h o 22 p ř e d p l a -
t i t e l ů z í s k a l i k a m a r á d i „D w a 
z B a r t h e l m e s ů " . 

Kluci, následujte jejich příkladu!!! 

Chudoba není žádnou hanbou, vona je ještě něco 

horšího. 

—šefe— 

PouzJecA jeJnoAo MaJoučjícíAo fram-
pa; „Šťasŕné u/a&y, ŕy /sou pořáJ pře-
cpány/^ 

Standa Derviš při čundru Ruskem by! 
postaven ke zdi! 

cf ívné , A J y ž f r a n c o a z s A ý Ářomuí , 

íící o Angííc&é rříJě, onemocní španěf-
s&oa cA ř í p&oa . 

Nelepší r e A í a m o a pro 6íogra/y 5y 
&yío, &c?y&y r e Á: / a m y. 
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S tím katem Broumarským jc to podfuk. Von 
prej, když posledně věše!, mě! tu smůlu, že se mu 
přetrhl provaz. Povídá: „Toh!e se mí ještě ne-
stalo!" 

Lukšík: „Mně taky ne, pane kat!" 

Broumarský se zasmá!, ko!em všichni se smáli 
a nejvíce ten, co u Meissnera má tu protekci, že 
bude místo Broumarskýho. A pak se řekne, že 
moc mluví).. . Dva z Barthetmesn. 

— Ten Hašteř je strašně bezpečnej. 
— Jak to? 
— No, von mu žádnej nemůže ani vlá-

sek na h!avě zkřivit. 
—šeíe— 

— Mi co fatry móre Jt?o/e Aoíŕíny? 

PouíJó osatfní H&; FVa ro, AJyž se ně-
Aŕere/ J í v á , a&y ŕ en J r a A e / n e m u s e l 

čeAaf/ 
Bukanečn 

Slečna v hospodě k nápadníkovi: „Pro-
miňte na chvíli, zapomněla jsem, že mám 
zatelefonovat tetičce." 

Hospodský: „Klíč je slečno na futre, 
a papíry tam nejsou." 

!ord. 

Malý AJeče^ přiýífe </o AospoJy a pýŕá 
sej „Pane AospoJa, co síojí malý ptt?o 

Ferry z ,.Friend)ove". 

Š ť a s t n ý a v e s e i ý 

M e z i m j s ^ í ! 

— Tondo, co je to za kytku, ta „mulaska"? 

— Je !ibo íacičku? 

— No, dyt se zpívá: „dyž mu!áska nekvete". 

—šefe— 

,^ranío, faďy čŕa, že po Anoc^ourecA 
člověA zM^ne. Dyť fy st níAJy ne&o-
^ o o a í " - š e f e-

Mek: 

pravda, 

(behgaiavi) 

tak tiše jako ž ničeho nic přijdou nové dny 
ponenáhlu jsou ucpávány míšní kaná!ky 
opít se pintou té nejvřelejší kořalky 
a nechat vás uplynout b!áhové dny 

nesmlouvat s léty mít u sebe zápalky 
a v každém případě být schopen strašné hry 
v každém případě hořet nejvřeleištmi likéry 
a rozbíjet dny jak láhve od kořalky 



gíza včelička: 

stůl kosmopoliíů 
Na chodnících, kudy odchází Mouček domorodých 

žen, převatuje se podivný šum Kasby. V přítmí modro-
průhiedné noci, žíhané černými sioupy kavárny, odpo-
čívá vetiká, černooká kočka. Je brezi, siabá a htadová. 
Šíří koiem sebe nesnesitetný zápach a má sotva síiu 
mávnout ocasem. Se svým nafoukiým, hrozným bři-
chem těží jako ubitá mrcha. 

Kavárník Séiim usedi si k Senegaici Umbovi, s nímž 
sioužíva] kdysi ve čtvrté cizinecké. Zkřížit nohy pod 
sebe a xňžii oči. Na matem prkénku hněte a drobí hašiš 
do dřevěné dýmky. Negr zapátii. Kuřák se opřet zvolna 
o tabouret a oči se mu propadiy do dvou černých, 
vodorovných přímek. 

Hašišový dým (tenký a něžný jako htas kočičí matky) 
stoupá vertikátně do vzduchu. 

Sétim má v obtičeji kabytské tetování. Křížky a koso-
čtverce. Ozký fez ovíjí žlutá, zkroucená iátka. Černé, 
husté kníry padají mu k bradě přes sitná, krevnatá 
ústa. 

Podává Umbovi rozhořetou dýmku. 
Umbo: Negr. Široký nos a rty. Černocha nerozeznáte. 

.Všichni černoši jsou stejní. 
Pět mramorových stoiků, obktopeuo židtemi, čekato 

na hosty. Rohož s tabourety zvaia hráče domina. 
Pod íiekatou zdí, na které se mítovat hmyz, jsou sta-

rá kávová kamna, s řadou otvorů, v nichž pod ptecho-
vými kávovými pánvičkami doutná dřevěné t:htí. Na 
půttě stojí táhev Anisette, kottíky na ted a vyteštěné 
sktenky. 

Těch pět mramorových desek na žetezných nohách! 
Kdyby se moh!y rozhovořit, tedy všemi jazyky světa. 

Kabyiové a Senegatci tu usrkávaii z matých číší 
mátu. Nedávno se tu porvato pčt vojáků z beyovy gar-
dy. Uprostřed u kutatěho sto!ku sedávat kapitán Du-
croix od tiraitteurů se skvětou Berberkou, zkaženou 
europismem Kapitán ostatně zemřet na zimnici. A co 
niaií, žtutí vojáci z Indočiny? Byti ptni tichého vzteku 
a proktínati Francii neznámým jazykem. Z očí jim 
vytékaia nostaigie. Spahiové v řasnatých pantatonech, 
siiní a vetcí jako duby. Pinokrevní bětoši v tropic-
hetmách, nadutí a vese!í, v průvodu mondainních zrzek 
nebo brunet. Vstupovati sem jako do zootogické za-
hrady. 

Někdy tu bubnovat Umbo na tam-tam při Sétimově 
fiétně. Hotky z Tourbet e! Bey tu tančívaty své břišní 
tance. 

Ty obdétníkové nebo kutaté kamenné ptotny kdysi 
bité, dávno však už rozryté a iepkavé, bez tesku, by!y 
ptny monogramů, jmen, ideografů a kreseb, vyrytých 
nožem a hřebíkem, a patinovaných špínou. 

Čtyřhranný stůi v koutě pod kutatým oknem, jakému 
Francouzi říkají „voiské oko" byi přímo památníkem, 
mapou, vyprávěčem citů, rozpo!ožení, duševních pro-
cesů všech těch. kteří zde kdysi sedě!i. Na rozřezané 
Madi svíjejí se arabské výkřiky k bohu a japonské še-
poty iásky, pečiivě, pracně vyryté. Nestoudné. rafino-
vané obrazce ženských a mužských tě!, naivní a roz-
ptatneňujicí, s ve!kými prsy, hýždí nebo penisem, jako 
by provedeny umě!cem z doby kamenné. Byio to 
sprosté a skoro krásné. Každý z těch, již už sem nikdy 
nepřijdou, nechá! tu více než pornografii: Podpis své 
tuiácké duše. 

Některé monogramy stárnuty v zajetí probodnutých 
srdci s obligátním „au souvenire". Našii jste zde bui-
harské „zdrastvií" a pod tím, od rohu do rohu šikmo 
vinuto se černé, chlapské a zoufaté ,.a!!es ist hin". Tato 
věta možná d o znět a na písčitých kopcích Marokka a 

ľtečka za ní moMa být doceia dobře kuika z Riffanovy 
; ručnice. Krotně toho byta zde prázdná spousta ieto-
{.počtů, tragicky mlčenlivých a tidská jména, jejichž 
: niajitete neznáte a nikdy neuvidíte. 

ř Umbo uhnět) odvetnou kuiičku hašiše. Zahuiii a podal 
kavárníkovi. Z dýmky se iine bětošedý, tenký stoup. 

Jakoby by!a zavěšena ke stropu za světlou šňůrku. 
Kočka se zvedia. Sténá výsokým h!asem a potácí se 

v mrákotách, ptoužíc po zemi nestvůrnost svého břicha. 
Snad každé chvíte přijde její těžká hodinka. Šourá se 
k misce mtéka, v němž kysne rozdrobený ch!éb. 

U rohového stotu sedí dva světoběžníci: Námořník 
z Bizertu (je to Bretoněc; jeho čepice s červenou bam-
auií váií se na zemi) a sergeant z cizinecké. Legionář 
má přes tvář povážtivou jizvu, nepřítiš starou. Vypití 
už desátý anis, kaině bitý. Teď svírají v rukou nože 
a zvěčňují na desku sto!u svá jména. Ticho noci je 
přerušováno skřípotem oceti na vápeněca odíukovánún 
mramorového prachu. 

Sergeant má již skoro dost. Poručit „café nature" 
pro všechny a hodit Kabyiovi na putt padesátifrank. 

Bretoněc se usmívá a děkuje. Monsieur? Nůž je 
ostrý a námořník má sítu. 

Sétim přinést kávu a zapáii! hostům novou cigareta. 
Přisedá. Prohtíží ktidně zrasovaný stůt, jako by ant 
neby! jeho. 

Sergeant píše: 

//MS AMMer, 20. V///. 

ÁďtCH, 7*ÍHHS. 

C'est votre nomme, monsieur? 
Oui! 
Námořník, celý zardětý, ryje do mramoru kotvu 

s monogramem. 
Legionář se neklidně obrátit. Zrak mět již trochu za-

sklený a btoumat jím po kavárně. Senegalec stál za 
jeho zády a h!edět mu smutně do týta. 

Sétim se zdviht. Přinesl čtyři nové číše anisu, po-
dobné vysokým svícím. 

Námořník se vrátí zítra do Bizertu. Mají tam kasár-
na. A Mútter? Za týden do Evropy na dovo!enou. 
Navštíví ve Strassburgu rodiče. 

Kočka se motá pod stotem a tře se o vojínovy nohy. 
V Bab Soťka usnu!y chodníky. Bité turbany ptují 

ztichtou nocí jako tekníny. 
Legionář htadí kočku, jež se schoutita celá do svého 

břicha. Krmí ji pečenou paprikou. 
Na scénu jdou nové sktenice. 
Sétim si diouze prohtíží sergeantovu jizvu. Pak se 

ohtédt zvotna na Umba, který sklonil hlavu. 
Námořník se jat zpívat A^rseitiaisu. Usnu! však na 

stote, nedokončiv ani sloku, ani kresbu. Nůž řinčivě 
vypadi na stů). 

Sergeant dopíjí, ruce se ma třesou. Aie ještě opravuje 
svůj podpis: 

ŕ/ — a — n — s  

Sétim se opřet o zeď, ruce zatoženy. Senegalec stojí 
na témže místě. 

Znat jsem jednoho Kabyla. Bojová! pod Abd-et-Kri-
metn. Byt zajat u Meknés vojáky od čtvrtého. 

Mútter potoži! nůž. Obrátit se na židti. By! unaven a 
zpit. Upřel na kavárníka nejistě oči a jeho jizva trochu 
znachověta. 

Když ho chytii u prázdné strojní pušky, rozřízi důstoj-
níkovi tvář. 

(Senegaiec přisedi s druhé strany.) 
Velitel čety, ač s ním měl naložit jako se zajatcem, 

vyřki nad ním náhiý soud. 
Legionář vhodit do sebe zbytek nápoje. Vstal ze 

široka, ate upadi zase na židti. 
Kabyi se k němu naktonit: 
Byi to můj bratr, pane. 
Můtier se potácet řadou stoupu. Nůž zapomnět na 

stote. Skoro už svitato a tunisské utičky byly pusté 
jako Sahara. 

Senegatec ukázat na spícího matrosa. Uchopili ňo a 
vynesli kamsi na zbořeniště, podobné hrobu. 

Séiim se vrátit pro oba zapomenuté nože a pustil se 
s Umbou směrem, kde doznívaty sergeantovy vrávo-
ravé kroky. 

Osvit se dívai do kulatého okna jako vrah. 



Na stole, mez! spoustou jmen, obrazů a znaků, bylo !ze 
číst jméno nejčerstvější. Mrtvé jméno někoho, jenž už 
nikdy neodjede. 

Čtyři skleněné, prázdné číše užity se jako svíčky. 
Mramorová deska staia se náhrobním kamenem. Svě-
cenou vodu nebo sizy obstarala tu kaluž roztitého anisu. 

Černobílá kočka se potácela kotem prázdné misky. 
Jeji mňoukáni, úpěnlivé a něžné, neslo se tichem jako 
hašišový dým. Bolest ji srazila na zem a zvíře roz-
táhlo nohy, aby porodilo kočiči ž i vu . 

Franta AfeAoíný se konečně učí Aryrt*. 

1 Angličan je turista 
2 Angiičani jsou iovec pstruhů a kasař 
3 Angličani jsou britská kolonie 

1 Španěi je Don Quijote 
2 Španělé jsou D-^ Outjúte a Sancho Panza 
3 Španělé jsou důstojnický puč 

t Mexíkán je zloděj koní 
2 Mexikáni jsou kohouti zápasy 
3 Mexikáni jsou přepadení vlaku 

1 Němec je voják 
2 Němci jsou kaprál a voják 
3 Němci jsou regiment 

1 emigrant je smutnej gigolo 
2 emigranti jsou společnost na Rivieře 
3 emigranti jsou ruská universita 

1 Američan je obchodník 
2 Američani jsou akcioví společníci 
3 Američani jsou světový trust 

1 Francouz je hypochondr 
2 Francouzi jsou hypochondr a politik 
3 Francouzi jsou mírová konference 

! Islanďan je poslanec 
2 Islanďani jsou poslanecký klub 
3 Islanďani jsou první pariament na světě 

1 Ital je papež 
2 Italové jsou Mussolini a zavražděný na útěku 
3 Italové jsou vystěhovalecké výprava 

1 Žid je Žid 
2 Židé jsou obchodníci plodinami 
3 Židé jsou mezinárodní banka 

í Dán je norský krái 
2 Dánové jsou norský král a Tycho de Brahe 
3 Dánové jsou sportovní klub 

1 Švéd je učitel tělocviku 
2 švédi jsou dřevařská společnost 
3 Švédi jsou export sirek 

í Nor je sprinter 
2 Norové jsou sprinter a rybář 
3 Norové jsou výprava k severnímu pólu 

1 Rus je děldop 
2 Rusové jsou buňka 
3 Rusové jsou pětiletka 

fyampsŘé typy 

z CařMtrada, 

Me ýsŕť dnes? Dva osmaM, zarosrM 
cMapi v roz&iŕýc/; &oŕácň, spravova-
n ý ^ šaŕecň, /e/icňž ceŕé jmění ŕvoŕŕŕ 
nůž a prázdne cŕgárŕaá&y? 

gážové ádoi: pod Karavan%ami s 
xery, Arady a srřřdověčým: měsry 
a sřády voŕnýcA %oní na rov/ně, M g 
H sŕŕnice za mřiž; sŕái kamenný .s^o/ec 
^oraians^ýcA knížat — íam /sme se 
sešJi. t/vaŕiŕ /'.sem &řiřva pwčH a 
cigareŕy dai a oňi mi vypravčM svě 
osady. 

7*en /edaooAý s os/ře rezanými iaAy 
svéro&ěžníáa čyí Nemec a avíz/ v 

po ŕom, &dyž němec&ý spo-
jenec oĎraníH Dardan^ř doňraž s von 
roH na Bočane, /eňo živý. JernovJasý 

soadraA &yi /rancoaz.sÁ;ý Bas^ a při 
po^asn o vyioděai doAodovýcA waíro-
SH — ŕnším, že a CaHpoii — Němce 
zajai. Saad /o &yŕ on, připraví 
^amarada o oAo. Vái&a přešia a o&a 
dewio&iiisovaii v Bospora. Caŕ/ňrad /e 
živii neA'oH/: /eř. Němec, arŕisŕa, ne-
sAředai se ani s cŕrAem, ani se svoa 
smeě^oa cvičených psá. ^(amardásiv: 
ze záŔoptž a za/aiec&ýc/: Mgra pre-
nesú' ŕ do čwŕZM a ^dyž VýcAod pŕestai 
paso&:í na Madová &ŕicAa Aoaziem 
Orienia, pasřiii se pŕes Bai^á'! do 
Francie za práci. 

PŕaZ /sem se poeAopiŕeŕne na z^aše-
nos^i cesioa. O rnrec&a o Bai/:ars&n 
mavii /'H/Ma. Na Ra&oas^o s; /íes/ěžo-
vaii, aíe za/o ynaďarsAé čeiniAy pro-

ao pe^ei. 
Nyní se rěšiii, že nen:a/i daie^o do 

/ŕaŕŕe. y en ŕašisii /e, zdá se, mrzeK. 
Prošii cesia se sŕarými pasy o &es 
vis. Pred Ceiovcem /s^ne se rozeáii. 

Němec /iamočii mezi mno:: a ŕran-
coHzem. /iaišřina &yia moslem, na 
němž se seáiy iyřo írosŘy svčfov^ 
vái^y. 

Zm^zcii mi s o&zorn, aie vzpopíindm 
na ně, ŕŕe&a šii ^sme spoia /en pái dne. 
7"i dva dovedii si podař raee přes zá-

a národnostní záář. Aa rcvoir — 
aa/ WiederseAen, kamarádi, v první 
výzvě &o/e za iepší zi/řeA proieřařn, 
řře&a na drnAém ^ŕidie naši fronty/ 
A že &adeŕe mezi prvními, o ŕom /sře 
mne n/isiňi, oŕd &oys/ sinAaie. 

V nakíadatetství ^Pokrok" vyšla 

skvělá kniha H. Barbusse, Co bylo 

bude. V témže nakladatelství vyjde 

nový dii Mích. Mareše Pana Václa-

va pod nazvem Internacionálni pa-

triot. Obě knižky našim čtenářům 

doporučujeme. 

M 
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Tramping Ciub Děti neklidu 

usnes! se v čienskě schůzi upsat! 
okamžitě hotově tř! podíly Tramp-
ského vydavatelského družstva a 
mimo to dodatečně v nejblížší době 
za každých deset čienů jeden podii. 

Na jarní sezonu chystá se roz-
sáh!á činnost sportovní a za tím úče-
!em získáno by)o příhodné hřiště, 
s Jehož úpravou se započne hned na 
jaře. Kiub disponuje prozatím dvěma 
mužstvy footbalovýmí, wollejbalo-
vými a iehkoat!et!ckým teamem mu-
žů i žen. 

Schůze klubu konají se každý čtvr-
tek (mimo prvý v měsíc!, kdy je 
vždy spoiečný potiach pražských 
trampů) v hostine! u Zlatého )!tru. 
v Batbínově u!ic! na Vinohradech. 
Čtenstvo sestává z četných osad sta-
nařů i boudařů z Luk a P!kov!c a 
zveme všechny kamarády, jezdící na 
do!eiší Sázavu, k spoiupráci. 

Adresa icdnateíe: Vašek U!!rych, 
Vinohrady, Jab!onskěho ÍO. 

Osada Way-ača v Pekle u NáchMa 
oznamuje založení. Na vědomí všem 
trampům dáváme, aby se někdy u nás 
stavili. Budete-li se chtít vyspat a P-, 
ptejte se v Náchodě na naší osadu, 
kde vás přijmou dvě chajdy a deset 
dobrých kluků. Kap. Lash. 

Do M!adé Be!es!avi a okoií! 

Zveme všechny trampy z okolí na 
náš potiach z programem, který se 
koná u Křapíka, restaurace u Jizery 
dne 31. prosince 1930. Program. — 
Vstupné dobrovo!né. Přijďte všichn!. 

Osadnic! „Prázdné torny". 

Z „Ktondyku". Šestnácti osadám, 
které se zúčastnily naší trampské 
revue, co by cirkusu, řveme hurónské 
„Ahoj!" slepené s poděkováním. Čet-
ná návštěva nás překvapila a proto 
se nedivte, že ^eprvednes isme se 
trochu vzpamatovali. Jedno nás však 
mrzí, žasněte: Zatím, co my jsme se 
bavili, byl vykraden ve zdejším bio-
grafu buífet. Druhý den ráno si 
myslím: Aby to tak bylo na náš účet! 
Dnes jsou pachatelé ve vazbě v Mos-
tě a jsou prý to trampove (?) Fronk 
roz. od Loun a Laňka z Písku. Jsou 
tito v některé osadě? Kluci, pomožte 
nám rozluštit rébus! Nesmíme trpět, 
abychom pod rouškou „trampa" byli 
takto ostouzeni jako v tomto případě. 

Po druhé až se sejdetn. tak to bude 
do rána a bude to asi na dlouhé lou-

ce, až budeme otevírat chajdu. Ktaci, 
jak vám šmáklo kafe? Po druhé ho 
nechám udělat víc a tobě, Mildo Kak-
tuse. do prádelního hrnce zvtášf. 

Qhaadi. 

Klukům z Budějovic. 

Tento týden doš!o nám od vás as! 
!2 dlouhých dopisů, jednajících o vaši 
trampské scéně. Asi polovička je pro 
a polovička proti. Jedni zuřivé na-
dávají těm druhým, perou se o svoji 
věc, žádají pod nejsiinějšimi výhruž-
kami o uveřejněni a nechápou, že 
uveřejnit všechny, znamenaio by vě-
novat dvě stránky pro hádání dvou 
táborů. 

K!uci, je správné, má-ii někdo chut 
něco dě!at a naší zásadou je. ne-
bránit nikomu v jeho tvorbě a počkat, 
až co z toho bude. Je-!i věc dobrá 
a hiavně. trampská, pak nám vůbec 
nevadí, je-ii htavní spoíupracovník 
mohamedán nebo Číňan, protože 
tramp v prvé řadě nezná žádné ná-
rodnostní ani náboženské rozdíly. 
Vy!eze-ii z toho všeho hovadinka. pak 
nás znáte, že do toho umíme řezat 
bez pardonů. 

Proto kluci: vy M děláte, 
děiejte. Trampové mají svůj časopis, 
pomalu i iiteraturu a musí míti i svoje 
divadto. My. co jsme v Praze, po-
koušíme se o něj také a těší nás. že 
i vy na venkově se snažíte. Vy co 
jste proti tomu, odhoďte tu maio-
měštackou nevraživost a počkejte. 
Buďto spolupracovat, nebo počkat za 
bukem a jukat. jaký to bude. 

Uděiejte si v Budějovicích pořád-
nou slezinu, tam ať se projedná pro-
gram tamější trampské scény, věci. 
které snad nevyhovují vyházejte a 
Mavně. spoiupracujte kciektivnš. 
Tramping, to je kolektiv a jen v ko-
lektivu je síta. Netříštěte tu síiu 
maiichernostm!, jakou je osobní ne-
vraživost. Každý, k^o chce pro tram-
ping něco dělat, má sioupce našeho 
časopisu otevřeny. Ty. co umíš 
manipuíovat se svétiem. napsat pís-
ničku nebo scénu, postavit nebo na-
maiovat kulisu, podejte si ruce. A až 
to, co vznikne u nás, u vás v Budě-
jovicích, v Ostravě. Emě nebo Bra-
tisiavé, vybereme, dáme to nejicíší 
dohromady, poznáte, že jsme měíi 
pravdu, když jsme podnorov?!! s 
menší snahu po nějakém projevu kde-
koliv. 

Proto jsme zavedii r: ' .Kultur-
ních baciiů". proto vznikia Sportovní 
rubrika. 

Abychom mohii jednou na ceič 
frontě sebevědomě vzkřiknout to 
naše: Do paďourú hej — rup! 

R e d a k c e . 

Povídka místo ukolébavky. 

Při potlachu v jedné osadě vyk!ádá 
dobrý trampule svým nevděčným a 
na mol vožralým posluchačům. „Jó, 
hošové, to si musí čtověk umět po-
moct. Když jsem še! nedávno z čuti-
dru, tak mě potká čefas, zastaví mě 
a počne prohtížet. Jeho čum pad na 
moji starou kud!ičku. Poudá mě: 
„Voní jedno trampule. japak je ta 
dýka dtouhá?" „Cák pak já ji měřím, 
voini jeden." Musi! jsem mu ji dát; 
on se vytasí! s jakýmsik měřidlem a 
měřil. Pak rce! ke mně- „Ta dýka je 
12 cm dlouhá, zabavím ji" a již j! 
pakoval do tašky. Povídám mu, 
slzu v oku: „Daj mi ji na chvíli, af 
se s ní aspoň rozloučím a počat jsem 
brečet. Když jsem ji tněl v ruce, za-
bodl jsem ji do stromu, — špica 
rupla. „Tak fčil si ho změřej, voní 
jeden." Byla akorát 9 cm 9 mm 
dlouhá. B. B. B. 

sinkule: 

a mazat! 
Nechci hlásat destruktivism. Kon-

statuji pouze fakt: Od světové války, 
zdá se, počíná se řídit náš život no-
vým heslem: Mazat! 

Platilo-li už dříve pořekadlo: „Kdo 
maže, ten jede." rozšířil se dnes jeho 
význam do všech stránek lidského 
počínání. Jen pohleďte: 

Když nechtěl sedlák na vojnu, mu-
sil — mazat. 

Když chtěl rekrut Móric do kance-
láře nebo k trénu. musil — tnazat. 
Když chtěl voják zahnat bibé myš-
lenky, sedl ke kartám a začal mazat. 
A když má někdo vztek na život a 
neví nic chytřejšího, začne taky — 
mazat. Podle vojenské pověsti zavi-
nil konec světové války onen chrabrý 
generál, jenž své plamenné provoláni 
končil rozkazem: „Udatní a věrní vc-
jínivé, ideovaši čLst a slávu císařovu. 
Vzhůru do boje. je to poslední! A 
mazat!" Vojáci si to ovšem špatně 
vylož li a mazali opravdu, vojna už 
jim dávno lezla z krku A i vy, tram-
pové. žijete dle toho hesla. Když tná 
nukdo zrovna dost tance mezi d hou 
a Mdou. vezme pinn! na záda a -řekne 
si' .Mazat!" A ped jednou osadou 
četl jsem tabulku kde pod pěstí bylo 
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přání: „Čuchni si, panpaďoure! A ma-
zat!" 

Skoro před stopadesáti !ety hřměly 
pařížské ulice zpěvem revoiuční pís-
ní: C'a ira! C'a ira! To půjde! 

A my, až Mž to dá! nepůjde a doba 
bude zřa!á pro nás, přijdeme do 
ulic s veselým: 

mazat! A mazat! A mazat!" 

H y o b n í h 

Zaai /sem /e díonAo, čiyři. 

Vídai /sem /e /^zdif Aaždou so&o/a 
— /e2diii denně, /iž mnoňo ie/ a sMře 
poAro/naďt?. 

PoAaždé seděíi sie/aé — Aaždý na 
ívěm mís/ě. So/va asedii, zašns^Yi 
Aar/y. 

Pdve/. . . 

Červený/ 

/ran// 

a eso/ 

sa/ra — n:dn:e maio . . . 

HO — /en/oArd/e, /o md/e iaíí 'ný... 

7*en/o čiyríísieA AorníAä mě za/í-
maf, &y?i /o (ypy. PracovaH spaíečně 
na /edné šae/aě /iž mno/;o roAä, /e/ie/: 
(vaře a race — a zdraví 
&y/o poďryro. 

Ryii všicAni 2 /edné děd/ny, první 
dva &yii švagři — íře/i /e/iťA Aama-
rd?/, snaď od šAoiy — ŕŕľrŕý &yi s/arš! 
všecA, na šacA/ě procovoí /iz /e/. 

A /aA /ezdiii Aaždodenné, až /ed-
aoa . . . Aar/y aezašasiíiiy. Počí/an:, 
Ado scAdíí. . . seňdzei (ca nejs/arší. 
Vzpomaťí /sem si, že při /edné /izdě 
domá ze šiťAiy vypravěč, fa/; před 

ie/y po prvé sŕaraí do šacA/y a 
ma/Aa Ao přecení zaan:enaia Ařižem. 
„Afede/ Rože, aůy sis /am vyAopai 
Aro&." 

. . . Ata/Aa Hž dnes srdce ;:eza&oM. 
V ioni ji prý odvez/i. 

Míto Píachý! 

Jsi tramp a jsi upřímný, že píšeš, 
jak myslíš. Tvůj dopis je ale typic-
kou ukázkou, jak těžkou posici 'tiá-
me. Tvrdíš, že jsem ti ublížil a sám 
ubližuješ. Hleď, kamaráde: Svět se 

skládá ze dvou elementů. Jeden utla-
čuje a druhý je utlačován. Já nazval 
ten živel, jenž pracuje, tvrdou rukou 
a ten, jenž žije z práce jiných, bíiou. 
Dělník stavební, student, prodavač z 
obchodu, umělec, švadlena i květi.tář 
patří mezi nás tejně jako ten. jenž 
diáždí ulice. Patří mezi nás, pokud se 
sami od nás neodloučí, aby se hlásili 
k těm na druhý břeh. 

Nevím, čím jsi, ani jak vypadáš, 
ale mám ten určitý dojem, že uvěříš 
tomu, že nejsem takovým omezen-
cem, jenž by tvrdil o holičském po-
mocníku, že je utlačovate!, protože 
má bílé ruce. 

Bud zdráv, kamaráde! 

Franta Šerif. 

Tulákova vzpomínka. 

Byío /o v červene;', Ady Jsem šeděi 
„/Ví! BnAa" za S/écAovicemi a pro-
Ařížei doiá do v/a řeAy Vi/avy. Po-
/ednoa /sem zasřeeM zcH/ařé vořdní 
o pomoe. PozAíéďí /sem se — něAo-
iiA sAoAá a /iž /sem raAama rozráže? 
voda směrem, Ade se po/opiia raAa 
ženy. FVe r̂va/o /o dioaňo a aaíéza/ 
/sem se opeř zpě/ na ĎřeAa, paAMďa/e 
na ze/a čemovfoson dívAn. Po dese/ř-
má:a/ovém naa:aAaaí se /a/ poďařrfa, 
přivés/i /i opé/ A živoin. Údiveně se 
na m/:e zaAieděia a /e/í zraAy s/e/y 
od me A/avy až A razMým AeďsAan?. 
/((/o /s/e? o/azařa se po cAv:7r. — Je 
vdm //ž řépe, o/dzaf /sem se mís/o 
odpověď?. — Ano; nevin? všaA, co se 
se mnou děro/ PeAoííšeia se vsŕdŕŕ. 
PomoAi /sem /': /e?nně /: A so&ě př:-
v/nnv. V ŕom oAamž/Aa /sen: porŕŕŕŕ 
eos: až dosad mé /iez/M/né/ ídsAa 
muže A ženě. /(do /sŕe? o/dzŕífa se 
znova. ^iAa/í ?ni San D/ego/ Saa 
D/ego? /e /o vaše pravé jméno? /e 
/o mo/e /měno, sieěno, doAnd se na-
/ézdn: v /éeA/o ša/eeA, reA/ /sem, aAa-
zn/e sva/ promočený /rampsAý ň&or, 
Aierý na mé vřsei /aA prdd/o na 
šňářc. ysem /rena /?. DěAa/i vdm 
pane San D/ego za své zaí'Aľdnŕnŕ. 
S/isAi /sem vřeie /i^rnzenoH mi mAa 
a zaeAvéí /sem se. Aíam zde na/o, 
poAračovaía, &ade/e /aA iasAav a do-

mne? Prosím, siečno/ 
í/&íraiy /s?ne se směrem, A/erý mi na-
značřia. Pa/ed/iOH Aiesařa A zen?i. 
ZaeAy^i /sem /i. Poíožiia mi rnAa 

Aoiem ArAa. ZaMeděí /sen? se v /e/i 
černé oči a přivinav /i pradee A soM 
/sem /i poiiiii. Vyrvaia se mi z nd-
rnči JaAo podrážděná iviee a /e/í 
pravd raAa dopadŕa na moa /vař 
s Aiasi/ým piesAna/án. Po /é vyňa/a 
2 Aapsy pidš/ě /o&oiAa a se siovy 
„zde za mé zaeArdaéaí" n?i podavaia 
/aOAoranovon &aaAovAa, A/eroa /sem 
iAned pře/rA/ a s opovržením Aodii 
zpě/ /e/i noAy. DéAn/i, řeA/ /senz 
Ará/ee a zaArýva/e své po-
Annŕi ryeAie /sem zmize/ a nsedi opě/ 
na své predešié mís/o a řeAy. S/zy 
dra/y se mi /ííos/í do oči. 7a, /iž 
/sem si zamiiova^, za své zacArdaění 
mé odměna/e 700 /(č. Asi pni Ao;iá;y 
/sem vzpomínai na svoa první ne-
š/as/non iasAn. Po/edaoa /sen: se 
zvědi a Mžei A mís/a, Ade /sen: se /aA 
podivným zpáso&em rozioačí'i s Zře-
nou. Proč /sem /an: Mžeí? Podiva/ se 
snad na mís/o, Ade /sen: se navždy 
roziončii s /on, do A/eré /sen: se /a A 
šíieně zamrrovař? A'e/ TdAiy mé /am 
dvě páiAy pře/ržeaé sioAačAy. / 2ved/ 
/sem /e se 2emě a zasirčiv /e s /eda-
&yiým Msmévem do Aapsy, a&írai /sem 
se do .Š/ěeAcv/c, poe/ii svoa ndvš/ěvoa 
Aospoda. Ano, /reno, saad si v2pome-
ne/e na /o/o naše serAdnř, až iwde/e 
ma/ čianeA č:s/i. 7*o, čeAo se /rampovi 
':edos/dvd, /soa Aiavně peni2e. ídsAy, 
/é se naůaží a 2apomene .snr;d/;o.' Aid 
vzpomínAa na Vds, /reno, /e a Aonee. 
Vzpon:en/e si něAdy na /0A0, A/erý ma 
ne/vě/ši zdsinAa na /om, že se dnes 
máže/e voině poAyĎova/ na naieš/ě-
nýeA parAe/ac/: Aavdrny SAan/. Vzpo-
n:en/e si, že vaše sřoAornna, A/eroa 
/sem van: Aodii pod noAy, /e nž ddvno 
propi/a. Po doAáže /enon: /a/dA-
/ramp/ San Diego. 

Petícomt), Brao. 

Dik všem Hukůtn i diftkám, osady PetiíOH 
(Brno) usneseni, jimž nabizíte tttože )i mé 
kostry včetně žaludku (a nimž budete mít 
výdaje) ve vaší chajdičce po dobu zimní. Ne-
řek) bych nikdy, že v tom paďourskčm BrnB 
se najdou takoví kittei. S mnoho Ahoji 

Leo Jiti, trímp-profesioná!. 

t u ž e 
8 vázán ím j ho lemi €HMM*#fV BSeHraúsM HOĎ 

J y V N U nádraíi 
K č ^ ^ Žádejte zdarma ilustrovaný ceník! ) 

SE 



M a l ý 

oznamovatel. 
(Siovo ] Kč Pro predpiatiteie 

a přispívateie 70 hai. Tučně tištěné 

si wo dvojnásob.) 

HLEDÁM KAMARÁDKU na tramp 

i pro Prahu. Značka: „Foíočka může 

býL" 

PRODÁM CHATU v romantické kra-

jině. Značka: „2000 Kč." 

PŘIJMOU SE ZPĚVÁCi z řad tram-

pů. Značka: „Dobré hiasy. ' 

r trn *iv.r-r.-' iTH<!rrmvrmiT,<Hnr..i ar i rrituřt 

O s a d n í p o š t a . 

yedahční: 
Redakce musí přát obiigátni šťastní a veseiý 

nový rok, to jí ate nevadí, aby neburcovala 
tiné pracky ke psaní nových a zánovných fórů, 
trampskýcw zkazek a pověsti včetně. Čeká nás 
v novém roce spot<s4a práce, tak Unci — he< 
rup' 

Lorde, potratili jsme adresu, pošli znova! 

vzponteň si zase brzo na nás. — Nora. ohledně 
čttndru do SSSR. piš do R V. a k tomu vře-
nému hádání o scéně děiám zvláštní článek. 
Zdravim. Té Jcnny už nech. — Venca Kunc, 
piš, prosím té, po jedné strané papíru! — Kate. 
jeden dobrý,dá). — U-a dík za fotku, ale piš 
po druhé po jedné straně papíru. — Osamětý 
Pete. štuarjá, takových básniček tnámé už 500. 
Potřebujeme vtipy a kratší prózu, tak se tuž.— 
Jarčo z Pizně. prosím tě, po jedné straně pa-
píru! — Sonny Boy z Brabenců, nic si z toho 

jenom dva a piš dál. — Honza Švanda, .,Dar-
ga". kluci, vždyt jste zapoměii udat adresu. — 
Lada, nemoh! bys to zkrátit? - Sinkuie. mimo 
fórů bude téměř vše. Na ten „velkokonsum" 
se možná na jaře podíváme. — Dandy, když 
ty plakáty uděláš, tak tě zbožňujeme. A k vůii 

to víš, všechno nejde. — Be!)a. šfastnej a vese-
iej a dál. — Pierre Manin, asi dva, dá). — 
Bukaneer, tentokrát toho bylo málo, tý starej 
piráte. — San Diego, promiň, ale trochu jsme 
se s uveřejněním zpozdili a proto hned ne-
vyhrožuj. — Faty Dtouhán, neziob se. a!e 
těhle příspěvků pro a proti přišio asi dvacet 

raději něco jiného? — Sérii Teddy, Orkán. 
zdravím tě, šerifku, a příležitostně se k vám 

tô je málo, jeden a eště slabej, polepšime. — 

raději "jenom vtipy. — Bengato, četl jsem v L. 
!., moc fain, nemáš pro nás nějakou prózu? 
— Šerii Nestyda, pokračuj. — Hobane, tněl 
jsem nejlepší úmysl přijet, ale spočítej si jízdné 

světtovat. Zdravíme vás všechny a zůstaňte tak 

Ferry z Coiorada, totéž. — Dwa z Barthei-
tnesu. dik. takových kiuků stovku, tak máme 

Mime. — Feldkurat, něco bude a piš zase brzo. 
— Žok Joskop. toh!e nešlo, ale piš dá), máš 
dobrý náběh. — Riíet, raději fóry a prózu. 
Obrázků a básní máme spoustu. — Čundr-
Struna, polepši se. — Joska, vážně, ate 200 
podobných ptodů čťká na uveřejnění. Raději 
próztt. — Wiiiy Kuk. potepši se a piš perem. 
— Ferry z Tahiti, obrázky a ftipy by nám se-
stbrali, potepši se. — Obrenon, proboha. ) ty 
můj Brute? — Zožo, bude v příštím číste. — 

Oiouhý Joc, jet^n a dá). — Kare) ^ Omahy, 
príliš dlouhé. — Ghandi, jeden dál a víc. — 
Bobby, do toho všeho začneme ještě rejpat. — 
Ferry St., piš příště po jedné straně papíru. 
— Mate vyvrženee, dvě. - Roman, slabé, po-
tepši se. - Kód) ze Samoty pokračuj, jeden 
dohrý. — Haria, censtira! 

Pizeň, Aho]! 

Dostatí jsme zdrcující zprávu, že Pavián 
se pustil do budování manžetského hnízdiště. 
Až tyto řádky vyntivne rotačka, bude mít 
už vodkrocených pár dní z doživotní války. 
Tak moc štěstí, klacku, pozdrav ženu, at 
je na tebe hodná a kdyby někdy tě přece ba-
cala, přijď se vyplakat na prsa kamarádů. A 
moc se nemnožte, když je ta hospodářská 
krjse. Franta Šerif. 

Proč se nehtasítet 

Osadě „Čtyř " v údotí „chrastících duchů" 
se nechce psát: Proč hotomci nepíšete. Vždyí 
jsem Vám nechal v chajdě za poslední tnergle 
péro a inkoust. Kamna tam máte taky. Snad 
jste nezmrzli? Udělejte „fair" a Pište. 

„Feidkurat". 

Piďo 

Je hezké od tebe, že bráníš boxery před 
žvastem, ate nemyslíš, že snad jo ubráníš 
před.ch]astcm. Každý z vás rád pije, to mně 
nezapřeš. Vše zůstane mezi námi. Rozumíš 
mně? Křešfaně z Jericha z cikánské rokle, 
ozvi se. ťeldkurat. 

Hoši a děvčata! 

Posílá vám pozdrav osamělá trampka z Fran-
cie. které je v cizině smutno a ráda by si s ně-
kým z vás dopisovala. Je nás zde hrstka Če-
choslováků ve větším městě Normandie, ale 
tr ľ i ip p.ravv ani jeden, f ikaj í si ovšem taky 
trampové. no. však to znáte. Divím se. že ve 
Francii dosud nevědí, co tramping je, ačkoliv 
jsou k tomu přímo stvořeni. Ti by mohli chodit 
čundrem, jakmile se iouky zazelenají, až do 
zimy. Francouz, jak vidi tupen, už na to teti, 
v j*?dné ruce láhev s octem, ve druhé s clejem 
a řve „salad". Nikdv v životě jsem neviděla, 
aby čtověk snědl tolik trávy, jako zde. jdou 
z továrny a před sebou n í kotech otep lupení, 

ptáni se. je-li to k jídlu — ä oui saiädc — už 
mlčím Zde se sní'moc věcí, takový mtíčí ku-
drnatý a potom taková rozdrbaná tráva a ža-
biuec (šfovík), ate, aby věděli, co jsou švest-
kové knediíky, to nevědí. Jo, já jsem se začla 
divit, co jsem přijeta a ještě jsetn hepřestaiq. 
Set tudy jeden tramp, šel pěšky Evropou a 
zůstal zde několik dní, tak mí vypravovat, jaký 
prý byl krásný potlačit na Járově, když jste 
o tom začti psát. stále jsem věřila, že také 

do Francie, titují tolik, že jsem tam nemohla 

jednou, prali jsem prádlo v neděti ráno, já 
totiž celý týden dělám a pro sebe mám čas 
jen v neděli a on si prat ještě boty a v [.onděií 
u ž šel dál, záviděta jsetn <nu, ate doufám, že 
až se naučím dobře francouzsky, tak vezmu 
čundrem celou Francii, což jak mystim. bude 
v tétě. Zde to město jc hrozné, pár Čechoslo-
váků, kdyby místo nich zde bylo tolik dobrých 
trampů. těch pravých bohužét. zde jsou jen 
typy. Naznačím vám jeden, fikáme tnu ,,dě, 
dek". V Čechách byl prý pro krásu ?krát tre-
staný, když sem přijel, nepil, jen málo a opi-
se opíjet s nimi jednou za čtrnáct dní, teď už 
každý týden. To by ovšem nebyto nic zvlášt-
ního, ale on má zviáštní opici, pokaždé je něco 
jiného, jednou je ruským iegiotiářem, po druhé 

všechna vojenská tělesa, že už mu schází je-
nom tanky a aeroplány, posledně byl u mari-
ňáků. Jako dozvuky, bývá každou r.eděti ta-
neční č;s!o „Josefin Bakerin", které předvádí 
obyčejně tm třech stolech na sobě a odkud ho 
šenkýřka tahá za nohu a křičí, že stůt stojí 
150 bobů, když ho sežene se stotu, vyškrábe 
se na nástropní trámy a -předvádí své umění 
tam. odkud obyčejně s hrozným řevem, ro by 
andět teti dolů, někdo ovšem říká. že teti jako 
kráva. no. jak si to kdo představuje. Zde m i 

většina hostinců na tanec takovou kůlttu M 
dřeva a je tam ohromný flašinet anebo 4—S 
muzikantů, přetančí se půt kousku a vybírají, 
4 kousky i frs Zde mají děvčata zvláštní 
zvyk, když pro ní přijde někdo, kdo sl it 
nelíbí, prostě řekne ně a jde tančit s přítel-
kyní; mezi tančícími skáčou děti, které tam 
jsou v kouři až do půlnocí. Nebyta jsem jen 
ve Francii, byta jsem také v Anglii a v Ně-
mecku, ate každý národ má své zvyky, jenom 
děti v hostincích vidím až zde — a to ie 
všade. Myslím však, že už bych mohta pře-
stat. Chcete-li mi někdo z Vás psát. budu 
velice ráda, ani nevíte, jak je čtovíku samot-
nému v cizině smutno. Adresa bude v redakci. 
Zdraví všechny trampky a trampy hromovým 
Ahoj! „Mignon". 

Kotiue. Šerife Teddy, Lenochode a všichni. 

Na svátky nemůžu, kluct. ate dáme to do-

Franta Šerif. 

Brandy R. U. R. 

Kluku učtmdtaná, ve dnech, kdy se stavf 
narození vyknpitete a svíčičkami vtáda tmy 
jsem zadán tt našich kiuků v „Dvou vrchách". 
Tisknu ti ale ruku Franta Šerif. 

Johny Mercedes, Hamburk. -

Pozdrav tobě i moři. Franta Šer i f J ^* 

A také tobě Pierre Manině. 

Oidovi z osady „Rudá tajga" 

řvoucí Ahoj, pozdrav tobě a osadě. Kdy st 
vrátíš? Pepík z „Modré dálky". , 

Ahoj všem trampům a trampkám. Tak po 
dlouhé době se ozývám, a mám vážný úmyst, 
založit bandu trampů, „— ctitelů dobrých ná-
pojů —". Zatím sám tuiák. Všem upřímný Ahoj! 

Pierre Manin, Komárno. 

Rudotfe Martínku, volám tě. vojna Komár-
no, maródka. Kám jsi zapad, mám foto. Ahoj! 

Pierre Manit). 

Ahoj! Kluci Slováci, jen dobrých srdci, tram- : 
pové, ozvete se! Myslím, že vás je dost v Ko-
márně a kolem Komárna. Votá Ahoj! 

Má adr.: P. Mošníčka, Komárno, Hvězdo- ' 
vá 12. -

Aho], Střelo, 

je to tak? — Nová bouda u Plas ještě teměla 
střechu, ale kluci už zvali na pottach. Slavíti 
po zedničku „glajchu". Luňáka zvedli od prá-
ce, pěchoval betotnSvou podtahu. Voní si kluci 
dali na boudě záležet! Když zařvalo štěně, při-
tažené přímo z Měšfáku, a zásoby čajoviny. 
propašované plzeňským hootlěgerem G., pře-
státá brát pumpička i ..patírovi". Vysadila ho 
na horní palandu a šti spát. A ntilý Luňák se 
tam ještě kymácet a ulevovat si v ptáctivé 
opici: ,,Vy ste mu dali, dneska sem ho dětat, 
von bude eště.měkej!" Beton nebylo .už roze-
znat pod střepy v třískami! Potom něco buchlo. 

ráno osadní sqwaw uklízely, našly patira ve 
smetí. Ksicht měl rozbitej, nos na ptacku. Pod 

ale vona v tom byta i griotka. Ate Jeton t y l 

Vašku-Brňátko, 

kluku zlatá, ty jsi tnne předešel tvým článeč-
kem a návrhem v postedním čísle.- Jsem stej-
ného názoru jako ty a proto bych si chtě! 
s tebou pokecat. Napřed ti sděluji, že mám 
k disposici sál s jevištěm pro 200 osob a skoro 
ve středu města. Napiš tni tvoji adresu, anebo 
přijď do tělocvičny A. F. K. Žižky (Dlouhá u!.. 
škola) a ptej se na pokladníka (pondělí a čtvr-
tek). S kamarádským Ahoj! 

Ferry z Friendlowe. * 

Kdo si vypůjčit v „Lucerně" vtajku Bttka-
neeru, uechí ji okamžitě vrátí kapitánovi nebo 
do redakce t. t. 
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Dwa z BariAehnesa.-

iVadproduhcc 

Grcíy Garbo 

Z&ožnovcZf /sme /i, dnes /i vša& 
ígnwM/řme.. SeiAaii /sme se s ní iori-
črá íe . . . 7*H/iíe na pří&iad v &iograia. 
Seděia vedie nás. C/íiéii /sme /i vz:í 
mezí se&e. A'eť/iŕéía. Ošidíia se sama/ 
Piafe se /isfé, ^oAo /sme cAíěii vzíŕi 
mezi se&e? /na, /edna z iěcA čeinýcA 
GreiičeA Gar&ovýe/:, /ina^ A^upýcA 
/ioKíéřÁ;, %ieré áomníva/'í se, že impo-
KH/í, ^dyž se naiiči ďémoníc&y a vy-
p ad a/i /a/^o Greia Gar&o. Ovšem, vy-
padají íaA podie viasiníňo HSHdAa. 

/Vedávno /sme pŕŕsí: do ,,/^oAoi:a". 
Mysííme Aavarna /edna 
ia Greia iam seděia. Dovoiiii /sme se, 
zda smime přisednoai. A^eoápověděia. 
Zepřaíi /sme se iedy švédsky a paA 
angHc&y. Fez odpovědí/ 

Do&ra/ Ne&yio /inde mísŕa, sedii 
/sme s: iedy A „/e/íma" sioin. Přim/íH-
řovaia očí, dívara se v neznámo, cAŕ^ía 
ímponovař. //ám asi ne/ A[ašieme na 
podo&né /íořčíčAy, ^ieré nnyie Aon-
&a/í a piagn/i, či cAceie-ii, &op:/*H/: 
ve^on s e v e ř a n GreiH Gar&o. 

Pa% začia Aad&a. Ze síaánosřf, My ž 
os: iři ^ons^y se níMo „neodvaž:!" 
pro naší GreiH Gar&o /íi, zvedia se 

přece vedie H sŕo& posíava a xa&í-
daía o raneček. B^ý , znavený poMed, 
odčoaAaný v „Anně Karcnině" ne&o 
„^ozpoaŕané vášni" s paA; ,^/e/ Dě-

— neiančím/" 
Zada/ící ňoš:& &yi v rozpscíc/!. 

Ode/íi — znamenaio- poráž^nř* 
„Ňeiančíš, děvče?" zepiaii se. 
„S každým —", pa^ vywsiŕŕa diou-

ze ^onř o opa^ovaio^ s každým 
ne/" 

„7a&, a co s nami?" 
„S vami? Tam s iím &ionďá^em 

snad. . . " a &ionďáč z nás se zdviM 
KavarensM Greia Gar&o rovněž. Do-
šia A Aad&ě. Bfondař; se s n: oiočii; 
„Dě^n/i. JVeiančíie do&ŕe/" řeAi a za-
necAav děvče pro smícA osŕaŕnim se 
vráiii. Greia Gar&o zmizeia... 7*a& 
na ně/ 

Á posledně ve /eii /sme Ř Vy-
šeňrada... i(n;'Aa, znavený poňied, 
piný &oia a sii&né soniože — ioŕ /iná 
Greia Gar&o. PŕŕsioapíH /sme Aŕmoi-
ně. „ O A, — zase /edhď Greia/" 

Pěiaia, že čie. Pozorovaia nás . . . 
Aíysieia si.- „Děrnící, co s nim:?" A 
y iom drc. Eie^iri^a roz&ŕiá. pasa-
žéři na zemi, o&na rozsypaná a my 
na Greŕŕnce. 7*a omdícia.. . Vynesii 
/sme /i z voza. A Me, co se ndáío, 
nežH při/eia zácňranná sianice. 

Greŕin^a příšia ^ so&ě. ^io&oače^ 
doie, &arvič&y smyřé fio /sme aděiaii 

my/A a co ŕečia? Vite, co ŕeAia, ŕa 
epígonisa veiŔé ženy a nméi&yně íam 
ze severu... CÄceíe siyšei /e/i 
první siova? 

„/(de io /sem?" 
Nevěděia nic &anářně/š:Ao. ReAH 

/sme.- „iVa zemi/" a po cAviice.- „ ľady 
/e zácÁranná sŕanice a &aďie upřímná 
sama & so&ě. /sie miié děvče, aie 
Moapá, že děiáie Hěco po tě draAě, 
nanŕžnesŕačíŕe/" 

Snad s io vzaia ^ srdci/ A vy, naše 
děvčaia, oč /sŕe iepši? . . . Oč iepši /si 
ŕy, mo/e Zděno? Zničii /sem íi živoi 
a iy mne nťopoašiíš/? Aíiiu/eš mne/? 
<4 oč iy, Pegírmo, čdyž pŕi/deš ze 
&šeŕŕH a řekneš.- „7*ady /sem a /deme, 
co?" Oč vás mame radě/i, &dyž /sie 
miié, naše a neafe&ŕované. A'aše čes-
Ŕá dívčinM.- ňezčá a miiá/ Ty pro-
dávač^OH a iy švadienou. Aie /sie 
iepši, i Myž io neviie AíiiH/eme 
vás/ A vy nám dnes rozamíŕe  

/en /ednoH nám pŕišiy divoM Peg-
gyna i &ie<foačM Zden&a na^arveně 
a v čemsi, co vypadaio /a&o svddnd 
ro&a... iVapiácaii /sme střídavě opě-
rná — a /e do&ře/ 

Děvčata, zásiante našimi děvčaty 
a necAiě/re ně^ým, Ŕým ne-
/sie. . . /sŕe v rakovém případě — 
nane/výš irapné a H&o/tě. — A to /e 
vše/ /Vecŕíŕe si iy Greíy Gar&o... A 
smě/ie se /im s námi/ 

— He!eď, tebe taky jednou někdo 

ukradne. 
? ! 7 

— No, vona je *!onovina drahá! 

Kamarádi , na osadu vezměte jen výbornou 

dršfkovou polévku v kostce 

Ve dvaceti minutách vařená. Žádejte všude! ! 

BaHček na 3 porce za Kč 3.—. Továrna 

Karlín, Zahradní 7. Tel. 29414. 

By l jest souzen jeden zn ámý rváč. V soudní síni 

byl kravá l a pan předseda se rozkřikl : 

— Nebude-li ticho, nechám okamži tě vykl idit 

sál. 

Souzený rváč : 

— M á m to vyházet , pane soudče? 
Dandy. 

Automobilista se naboural. Řádně . Pozby l vě-

domí a za několik hodin se probudil na posteli a 

ptá se zvědavě: 

— Kde to jsem? 

— Na č. 26. 

— Kde to, prosím, v nemocnici, v blázinci anebo 

v trestnici? Dandy . 

Kdy ž Napoleon táhl do Ruska, hlásil tnu jedeň 

generál: 

— Vaše Napoteonstvo, oznamuji , že za námi* 

táhnou Švábové a Rusové. 

Napoleon se zarazil ä odvětil t á zavě : 

— A kde zůstaly ty slovanský štěnice? 

(Z Mussotínitio sbírky „Kramářova sedmdesátka".) 
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ž e&ř :A? S č í t a c í k o m i s e z j i s t i l a , ž e v P r a z e j e nej-

— A í e , / e zou m í u íasy . v í c e P r a ž á k ů . Teddy. 

iord.* 

Z ^ í ř a í a p ř o ÍMXMS 

áiy přede mnoa /en něAoíič &roM, 
řa&že jsem siyšei všeeňao, co si poví-
daiy. ^ozšiřovaiy Aoiem se&e voňavý 
iíuid, zaňaieny ve sve persidnové 
^ožie/íy. 

„Aíěřa /sem řeď sŕarosŕ;," propdšeía 
aře^řovaně prvá, „Aonpii maž, ačy 
mne přeAvapií, na vánoce zajíce, děs-
ně Ao rád, /á /sem o řom nevěděla, 
Aoapiia /sem AacAna a /ce všema nám 
oosía^a švagrová krocana. Teď si 
oředsřavře řa meia: řen cAřěi zajíce, 
řen krocana, a já zase ne/radě/i Aacň-
na. TaA /sem nape%ia ode všeňo poio-
vic a draňé zařim sc/:ovaia do ied-
niččy. Až mně šia Mava sřaros/í 
&oiem/" 

„T*o já zase navařím ry&n na čer-
no, zajíce a áňoře a ar si vezme, Mo 
co rád /á &ezřaA máio jím," za-
eňrocňřaia draAá, „ode všeňo /en 
ašřípna, jináč &ycA zase zřioasřia. 
Masím /eř v iěřě do J^áris&áda na 
Mra. Cňoáím řeď zářím na masáže, 
are máfo řo pomáňá. vlřespoň ředy 
provádím, co mi důvěrně poradiři.* 
&oapa si o&iičej v miěee a nařirám 
ciřronovým výřaž&em. Aid řo oňrom-
ný áčineA na pier, čiově& vypadá 
ja^o anděiíče^/ A &arva na viasy si 
nesmím zapomenoař &oapiř. í/žívám 
řeď ř/enně, do&ře drží. 7ady se roz-
řoačime; /da se podívař na módní 
pře/díd&a. /soa řady nádherné řran-
eoazsAé ro&y, Aas sice za 23.000 fran-
M, draňé — aie za řo.'" VyřáAía 
o&očí a ncfšpaííYa ňa&a, miasŔia /azy-
lem, aznaie se řváříc. „Předsřavře si, 
ja^oa &yc/: vzřmdría sensaci proeAáz-
Aoa po piáži/ ľ a ^ pá, ádié/" 

Devadesář &iio vpiaio do vcAoda a 
já za&očii za roA aíce. 

Večer pač, &dyž jsem se vraceř, 
poř&ai /sem v řěcA samýeň mísřecň 
zase dvě ženy, podie Aovora nejspíš 
děinice. 

„§pařné," odpovídaía prvá na ořáz-
Aa, /a&é že &yiy vánoce, „řo víře, maž 
je &ez práce, jen sem řam acňyří ně-
ja&on řa řašAa. Aíysieia /sem si, že 
Řoapím na svářAy řa& maioa ňasič&a, 
oie MepaA/ Aíěía jsem rozpočeř řa-
dový, že sořva na drá&&y z&yio/ Děři 
pořře&ovaiy &ořy, řářovi /sem čoa-
piia pořádnoa šáín, cAodí řa&y cAa-
dá^ až řřeří ro& v ošoapaném zim-
níč^n a řaA jsem měia po /msrčce. 
í/Á;ioňniÍa jsem řo s rejži, no, aiespoň 
se na/edii; &ezřoňo posfedn; dny &yK 
živi /en o ^aři. Tářa /e špařnej, mám 
sřrac/;. a&y ned&sřai soacAořě. AcA 
jo," vzdyeňia asonžené, „sřarosří /de 
ňiava ^oiem/" 

ZaAnaiy za roň a /a zasřa/ v myš-
ienMeň sřař. '̂Aoda, že ámrřní ozná-
mení neadáva řa&e, na co Ado amře. 
Čeřii &yeAom možná za čas dvě 
parře.- Dvě ženy zemřeiy; jedna, Aře-
rě zaJiio sádio srdce, draňá Aiadem a 
vysíiením. 

ŔcAvíéŕe.- ja^ý je rozdíi mezi Arme-
noa sviní a přecpanoa miiionář&oa? 

Ze žádný? 
Ra /o/ í a Armená svině dá ažiřeA. 

sen 
noci 
sylvesfrovské 

hondza: 

čas 

počkej čase jen malou chvíH 

než vykopám si hrob na modré 

obloze 

(to svědčí jistě o mé píli) 

a pak pojedem na hnusném 

povoze 

budeš mi zpívat vřískat víc a tíž 

tancovat chtějí ko!a deště 

já budu mrtvý ještě 

a ty živý již 


